
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 26 DE JULHO DE 2017 EDIÇÃO 2023  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Ministério da Saúde libera 
R$ 750 mil para compra de 
veículos e equipamentos 

em UBS’s de
Caraguatatuba

Município Caçapava e SESI 
assinam projeto de

construção de escola 2017

70 mudas de árvores serão plantadas 
no Parque Ecológico da Moçota

Termina neste fim de
semana o 24º acordes

na serra em Cunha

O Ministério da Saúde já 
empenhou recursos na or-
dem de R$ 750 mil à Pre-
feitura de Caraguatatuba e 
que serão repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde 
(Funasa). A verba foi so-
licitada pela deputada fe-
deral Ana Perugini (PT), 
através de emenda parla-
mentar.
Os recursos serão aplica-
dos para a aquisição de 
três veículos para trans-
porte de pacientes, dois 

Na manhã da última se-
gunda-feira (24), foi assi-
nado o novo projeto da Es-
cola SESI em Caçapava, 
no prédio da FIESP (Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo) em 
São Paulo.
Para a formalização da 
parceria estiveram presen-
tes o prefeito de Caçapava, 
Fernando Cid Diniz Bor-
ges, o presidente da Fiesp, 

A temporada de inverno na 
serra cunhense foi aqueci-
da com diversas apresen-
tações musicais, de quinta 
a domingo
O 24º Acordes na Serra, 
evento realizado na Estân-
cia Climática de Cunha, 
cidade do Alto Vale do 
Paraíba, no interior de São 
Paulo, encerra-se em 30 de 
julho. Durante todo o mês, 
o município aqueceu e ani-
mou cerca de 10 mil pes-
soas a cada fim de semana. 
Seguindo a estimativa, a 
edição será encerrada com 
a visitação de aproximada-
mente 50 mil pessoas.
Esse número está dentro 
do projetado pela Secreta-
ria de Turismo e Cultura, 
que preparou uma pro-
gramação com apresenta-
ções musicais e praça de 
alimentação, na Praça da 
Matriz (centro), para rece-
ber o público.
“Com diferentes atrações 
musicais e culinária de pri-
meira qualidade, o evento 
consolidou a nossa tradi-
ção dentro da temporada 
de inverno. Junto dos atra-
tivos naturais que Cunha 
oferece, o festival incre-
mentou a visitação de tu-
ristas, tanto que as pousa-

veículos para a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), 
bem como para a aquisi-
ção de equipamentos para 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) como sete 
eletrocardiógrafos portá-
teis, dois detectores fetais 
e um desfibrilador externo 
automático.
“Solicitamos a liberação 
dos recursos para esta 
área, pois entendemos ser 
de vital importância aos 
pacientes da cidade. Além 

Paulo Skaf, a diretora 
da Unidade do SESI de 
Taubaté, Roberta Borrego 
e o secretário de Comércio 
e Agricultura Rubens Fer-
nandes.
A nova unidade terá 8.074 
metros quadrados e será 
projetada com 20 salas de 
aula, 4 laboratórios, bi-
blioteca escolar, área de 
convivência, 2 quadras po-
liesportivas cobertas com 

das apresentaram níveis de 
ocupação de quase 80%”, 
afirma o prefeito Rolien 
Guarda Garcia, ao comen-
tar o sucesso do evento.
Para fechar a edição com 
chave de ouro estão pro-
gramadas apresentações 
musicais de variados esti-
los. No sábado, 29 de ju-
lho, o dia começa com o 
grupo Serenata Naquele 
Tempo, que vai levar seu 
repertório de modinha, 
samba, bossa nova e outros 
ritmos em diversos pontos 
centrais das ruas da cida-
de, a partir das 10 horas da 
manhã. Um convite para o 
público assistir à apresen-
tação que ocorre no fim 
da tarde no palco princi-
pal. Outro diferencial é o 
Coral Viva Voz, formado 
por pessoas de diferentes 
profissões que se uniram 
para cantar. Sob regência 
do maestro William Coe-
lho, a apresentação será às 
20h30, na Capela da Santa 
Casa, onde o coral cantará 
um repertório de música 
brasileira de forma dife-
renciada e com elementos 
de cena e poesia.
Já no domingo, o destaque 
fica por conta da Orquestra 
Bragantina de Viola Caipi-

disso, estamos à disposi-
ção do prefeito Aguilar Ju-
nior para buscar mais ver-
bas para a saúde”, ressaltou 
a deputada.
O prefeito Aguilar Junior 
agradeceu o empenho da 
deputada na liberação de 
recursos para Caraguata-
tuba. “Isso mostra a preo-
cupação da deputada com 
a nossa cidade. Será uma 
verba de grande importân-
cia para a área da saúde”, 
comenta.

vestiários e cozinha com 
refeitório.
As obras da nova unida-
de deverão começar ainda 
este ano, com a constru-
ção da Unidade de Edu-
cação Básica do SESI.  
O investimento é da or-
dem de 14,7 milhões na 
primeira etapa e de 20,5 
milhões na segunda, com 
a construção da Unidade 
do SENAI.

ra. Os seus 21 violeiros, 
que se dividem em tons de 
solo, base e canto, vão em-
balar a plateia e finalizar 
mais um Acordes na Serra.
Além dessas atrações, foi 
montada uma praça de 
alimentação para os tu-
ristas saborearem receitas 
preparadas com produtos 
típicos de Cunha, como 
truta, pinhão, cogumelo 
shitake, entre outros ingre-
dientes. Nos restaurantes 
locais, reconhecidos pela 
excelência e qualidade, 
também serão encontrados 
cardápios especialmen-
te elaborados pelos chefs 
para o inverno.
O visitante ainda pode-
rá apreciar o trabalho dos 
ceramistas em um evento 
de abertura de fornadas, 
quando os artistas abrem 
os fornos para retirar as 
peças produzidas em alta 
temperatura. Como se não 
bastasse isso tudo, a cida-
de também reserva muitas 
belezas naturais, como as 
cachoeiras do Pimenta, do 
Desterro e do Barracão e 
as diversas trilhas, como a 
do Parque Estadual da Ser-
ra do Mar – Núcleo Cunha 
e do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O hábito grego de quebrar pratos

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no tempo. 
Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil anos e é exem-
plo do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima de tudo os sentimentos 
e quebram os pratos para mostrar seu desapego às coisas materiais. Essa prática 
ainda hoje está presente nas festas gregas, também como forma de demonstrar 
alegria.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as alturas desen-
volveram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco 
de seus olhos pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm 
aptidão de ver claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como 
se os olhos tivessem combinadas as propriedades de um microscópio e de um 
telescópio num mesmo instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é consi-
derada oito vezes maior que a dos homens e a coruja tem a capacidade de enxergar 
dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata 
das formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes na-
turais. Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, 
isso é, em um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com 
características semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances 
de sobreviverem, isto acontece porque os predadores do animal não conseguem 
vê-los e não poderão comê-los.

Humor

A família vinda do nordeste coloca o garoto na escola. Na primeira aula, a profes-
sora querendo avaliar os conhecimentos do menino, pergunta:
- Severino, em quantas partes se divide o corpo humano?
E o menino Severino, responde:
- Bem professora, ai depende do tamanho da peixeira e da desavença dos cabras...
***
O garoto pede ao pai que tranqüilamente lia o jornal:
- Papai, posso ver a televisão?
- Claro meu filho, desde que a deixe desligada, pode ver quanto quiser.
***
Um sujeito chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
- Meu amigo, isso não é uma coisa ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Tipos de salários (descubra qual é o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário brasileiro: você acha que um dia vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem 
ele.
Salário cebola: você pega, olha e chora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. Isto 
quando não atrasa pra assustar todo mundo.
Salário regime: com ele você come menos.

Mensagens 

Baú da vida

Para um amigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um irmão... Lealdade.
Para um cliente... Serviço.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para tudo... Caridade.
Para Deus... Oração.
***
A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz de lutar 
bravamente no momento em que está sendo encurralado. Essa metafísica exem-
plifica de que maneira até os fracos e covardes, quando se vêem sem opções, in-
surgem-se contra o agressor. Daí o perigo de encostar alguém na parede, tirando 
as suas chances de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absolvido pelo passado ou preocu-
pado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua 
vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele 
e o futuro ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a 
respeito. A preocupação gasta inutilmente o seu tempo e a sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.

Não se aprende bem senão pela experiência. 

Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.

Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.

Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.

Anistia de juros e multas 
da Prefeitura de

Caraguatatuba será
prorrogada até
31 de agosto

Os contribuintes poderão 
para quitar os débitos com 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba até o dia 31 de agosto, 
com desconto de multas e 
juros mora na anistia de 
tributos do “Programa Re-
gulariza Caraguatatuba”.
O benefício terminaria 
na próxima segunda-feira 
(31/7), mas será prorro-
gado por mais um mês em 
face dos inúmeros contri-
buintes que procuraram a 
Prefeitura.
O atendimento ao público 
é das 9h às 16h30, na Seção 
de Dívida Ativa do Paço 
Municipal, no Centro. Os 
descontos variam confor-
me a forma de pagamen-
to escolhida pelo cidadão, 
cota única ou parcelamen-
to.
Nesta semana, muitos 
aproveitaram para colocar 
seus débitos em dia, como 
o trabalhador autônomo 
da construção civil, Mar-
co Antônio de Souza, 32 
anos. Ele foi regularizar a 
situação do seu imóvel no 
Massaguaçu. “Estou de-
terminado a acertar o que 
preciso e voltarei para rea-
lizar o parcelamento”, afir-
mou.
A moradora Daniela Cris-

tina, 41 anos, aproveitou 
também a semana para 
negociar o IPTU de qua-
tro propriedades em seu 
nome. “Vou aproveitar 
esta anistia e deixar tudo 
legalizado. Quero resolver 
logo”, ressaltou.
O diretor comercial Fábio 
Bueno, de 44 anos, com-
pareceu ao Paço para re-
gularizar documentações 
e pendências de um terre-
no que possui. ”Aproveitei 
para vir logo, antes que 
acabe o prazo”, relatou.
Anistia
A anistia é concedida me-
diante requerimento do 
cidadão isento de taxas e 
emolumentos, com dis-
pensa de 100% do valor de 
juros e multa no pagamen-
to em cota única; dispensa 
de 90% do valor de juros e 
multa para pagamento em 
até três parcelas mensais 
iguais; dispensa de 80% do 
valor de juros e multa para 
pagamento em até seis 
parcelas mensais iguais; 
dispensa de 60% do valor 
de juros e multa para paga-
mento em até 12 parcelas 
mensais iguais; dispensa 
de 40% do valor de juros 
e multa para pagamento 
em até 24 parcelas men-

sais iguais. O benefício da 
anistia alcança todos os 
contribuintes em débitos 
com a Fazenda Municipal, 
incluindo a negociação 
feita em período anterior 
à vigência da lei e que não 
foi quitada, bem como os 
inscritos na dívida ativa ou 
executados judicialmente.
Requerimento
Para facilitar o atendi-
mento traga o número de 
identificação do imóvel e/
ou inscrição municipal, 
requerimento preenchido 
e cópia do RG e CPF. Caso 
o requerente não seja o 
contribuinte cadastrado, 
é necessário trazer a pro-
curação. O requerimento 
e o modelo de procura-
ção estão disponíveis no 
site www.caraguatatuba.
sp.gov.br/ na parte do Re-
gulariza Caraguatatuba.
A Seção de Dívida Ativa da 
Secretaria da Fazenda fica 
no Paço Municipal, loca-
lizado na Rua Luiz Passos 
Júnior, 50 – Centro. Os te-
lefones de contatos são (12) 
3897-8182/8166/8222. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo e-mail dividaativa.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br.
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Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Tremembé - SP
Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12) 3672-1628 - 12120-000 Tremembé - SP 

E D I T A L
Existem neste Tabelionato, sito à Rua Dom Chautard, 55- Centro, Fone/Fax (12)
3672-1628 - 12120-000 - Tremembé - SP, para serem PROTESTADOS os títulos abaixo discriminados cujos Devedores ou 
Sacados, não foram encontrados. Por não ter sido possível localizar os responsáveis pelos referidos títulos, os intimo para 
os fins de direito, e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida a presente intimação, os notifico do competente protesto. 
Conforme normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, fica autorizado o pagamento do título em dinheiro, quando 
o valor não exceder o correspondente a 50 (cinquenta) Ufesp´s, o que equivale a R$ 0,00. Quando se tratar de valor supe-
rior, o pagamento do título só poderá ser efetuado através de cheque administrativo ou visado, emitido por estabelecimento 
bancário, mas, sempre no valor correspondente apenas ao da obrigação, em nome e a ordem do apresentante e pagável na 
praça deste Tabelionato, sem prejuízo das custas e emolumentos devidos, que serão pagos em dinheiro, no ato e em aparta-
do. Certifico que esta relação se acha em lugar de acesso ao público, no horário das 11:00 às 17:00hs. horas.

O prazo para pagamento dos títulos é até o dia 26/07/2015.

Protocolo : 7 - 20/07/2017
Devedor : CARLOS ROBERTO ROCHA PELLEGATTI
Documentos : CPF 074.377.378-09
Espécie : DMI

Protocolo : 9 - 20/07/2017
Devedor : MARIA AUXILIADORA DE MORAIS
Documentos : CPF 071.309.528-81
Espécie : DMI

Protocolo : 10 - 20/07/2017
Devedor : BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS MOLICA
Documentos : CPF 737.888.488-04
Espécie : DMI

Tremembé, 25 de Julho de 2017.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que  encontra-se aber-
ta a Licitação na modalidade CONVITE nº 03/2017, Processo nº 11/2017, 
para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Arbitragem dos 
Campeonatos Municipais de Futebol de Campo e Futsal. Abertura da Sessão 
Pública dia 04/08/2017 às 09:00 horas. Os interessados poderão retirar o 
Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
03/08/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, 
Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaser-
ra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Prefeitura de Taubaté
disponibiliza canais

para atender demanda
de Iluminação Pública

Vacina pentavalente acaba 
em dois postos de Taubaté

São Paulo Companhia de 
Dança se apresenta pela 

primeira vez em Pinda

EDP informa interrupção no 
fornecimento de energia

em Pinda

A Secretaria de Serviços 
Públicos de Taubaté dis-
ponibiliza canais de aten-
dimento para demandas 
relacionadas à Iluminação 
Pública.
A população pode solici-
tar serviços de manuten-
ção pelo: 0800 121 2222 
e após a ligação, uma or-
dem de serviço é emitida 
para a empresa terceiriza-
da, que tem 72 horas para 
execução da manutenção. 
O munícipe receberá um 
número de protocolo para 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté informa 
que os Pamos (Postos de 
Atendimento) do Novo 
Horizonte e do Santa Isa-
bel esgotaram as doses da 
vacina pentavalente.
Com isto, a aplicação das 
doses da vacina continua 
normalmente em 30 uni-
dades do município.
Taubaté aplicou 1.524 do-
ses da vacina pentavalente 
entre janeiro e junho deste 

A noite do último sábado 
(22) foi de muita dança 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão, com a São Pau-
lo Companhia de Dança 
(SPCD). “Superou minhas 
expectativas”, foi o que a 
Fabíola Rodrigues, de 17 
anos, achou do espetácu-
lo que aconteceu gratuita-
mente em comemoração 
ao aniversário de Pinda e 
ao Dia Municipal da Cul-
tura e da Paz (25 de Julho). 
“Eu gostei da oportunida-
de de ter um espetáculo 
assim gratuito e aberto 
ao público, eu achei tudo 
muito legal”, acrescenta 
Fabíola.
O espetáculo aconteceu 
às 20 horas e apresentou 
para o público coreogra-
fias variadas que passaram 
pela dança clássica e pela 
dança contemporânea. A 
noite começou com a co-
reografia Pivô, de Fabiano 
Lima, com uma obra que 

Alguns bairros e regiões 
de Pindamonhangaba te-
rão o fornecimento de 
energia elétrica interrom-
pido para manutenção na 
rede de distribuição.
Os serviços iniciaram na 
última semana em diver-

acompanhar o andamento 
da solicitação.
Além disso, no site www.
taubate.sp.gov.br será dis-
ponibilizado o link http://
ilumitech.gestorilumi-
nacaopubl ica .com.br /
notificacao.aspx?clien-
te=1&municipio=2980 
para que a população pre-
encha um cadastro, em que 
além dos dados pessoais, 
há a opção de indicação 
do problema a ser solucio-
nado, como por exemplo: 
braço danificado, fio/cabo 

ano, o que representa uma 
cobertura de 36,37% do 
público alvo.
De acordo com informa-
ção da regional do GVE 
(Grupo de Vigilância Epi-
demiológica), o desabas-
tecimento da vacina pen-
tavalente está relacionado 
a um problema nacional. 
O Estado de São Paulo 
aguarda posicionamento 
do Ministério da Saúde 
para a normalização da va-

dissemina a dança con-
temporânea com uma bola 
de basquete. A segunda 
coreografia foi o Grand 
Pas de Deux de Dom Qui-
xote, que revelou a bele-
za da dança clássica, com 
uma coreografia técnica e 
artística.
“Tanto o Pivô quanto o 
Dom Quixote são obras 
que trazem essa ligação 
e conexão pela ideia de 
superação dos limites 
corporais através do mo-
vimento”, disse Inês Bo-
géa, diretora artística da 
companhia. Em seguida, 
na dança dos bailarinos da 
SPCD (São Paulo Compa-
nhia de Dança) transpare-
ceu a relação do homem 
com a natureza. Gnawa de 
Nacho Duato mostrou os 
quatro elementos (água, 
fogo, terra e ar) com uma 
coreografia que revelou 
contrastes e harmonias do 
homem com a natureza.

sos pontos da cidade e se-
guem nos dias 25 e 27 de 
julho em outros locais: 
Dia 25 (terça-feira):  bair-
ros: Feital e Vista Alegre, 
das 9 às 13h30; Boa Vista, 
estrada do Maçaim, Pira-
cuama, das 13 às 16h30; 

rompido, lâmpada (apaga/
acende, acesa durante o 
dia, apagada a noite, que-
brada), luminária danifi-
cada, luminosidade ruim, 
poste danificado e sem 
braço de IP. E também um 
espaço para informações 
adicionais.
Caso o munícipe tenha 
interesse em receber aten-
dimento presencial pode 
comparecer ao Setor de 
Iluminação Pública, que 
fica na Praça Cel. Vitoria-
no, nº 1, no Centro.

cinação.
A vacina é uma das mais 
importantes no primeiro 
ano de vida do bebê, pois 
protege contra a difteria, 
tétano, coqueluche, me-
ningite, hepatite B e in-
fecções causadas pelo ha-
emophilus e influenza tipo 
B.
Mais informações podem 
ser obtidas na Vigilância 
Epidemiológica pelo tele-
fone 3629-6232.

A SPCD foi criada em 2008 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo e já passou 
por 15 países diferentes e 
110 cidades, em mais de 
580 apresentações. “Para 
a gente é uma alegria estar 
dançando aqui no estado 
de São Paulo, nós nos sen-
timos em casa. Já viemos 
uma vez, mas oferecemos 
uma oficina e fomos muito 
bem recebidos. Então es-
peramos esse mesmo calor 
e alegria do público para 
celebrarmos juntos esse 
aniversário da cidade”, de-
clarou Inês Bogéa ao falar 
de suas expectativas para a 
apresentação do espetácu-
lo aqui na cidade.
A companhia é mantida 
pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo 
e gerida pela Associação 
Pró-Dança. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba foi 
quem apoiou a apresenta-
ção aqui na cidade. 

região da estrada Mano-
el Canuto Vieira e bairro 
Bom Sucesso, das 8h30 às 
11h30. 
Dia 27 (quinta-feira): bair-
ros: Piracuama e Estrada 
das Oliveiras, das 9 às 13 
horas.

Corrida Pinda reúne mais de 5 mil 
pessoas no Parque da Cidade

Realizada em novo local, o 
Parque da Cidade e o Anel 
Viário, a Corrida Pinda 
2017 reuniu mais de 5 mil 
pessoas no domingo (23) 
pela manhã. O novo tra-
jeto teve largada no Anel 
Viário e chegada dentro do 
Parque. O evento foi rea-
lizado pela parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Tenaris Confab 
e apoio do Shopping Pátio 
Pinda.
Antes das largadas, foi re-
alizado um aquecimento 
com os participantes no 
palco do Parque da Cida-
de, ao som do Dj Yago. 
Corrida 10 km, corrida 5 
km e caminhada largaram 
juntas, no anel viário. O 
percurso da corrida 10 km 
seguiu até a estrada do 
Borba, próximo à saída 
para a Dutra. Corrida 5km 
e caminhada seguiram até 

a segunda rotatória daque-
le trecho do anel viário e 
todos retornaram pelo anel 
viário para o Parque, onde 
foram entregues medalhas 
e lanche aos participantes. 
As categorias das crianças 
e adolescentes foram dis-
putadas dentro do Parque.
O prefeito Isael Domin-
gues e o secretário de Es-
portes, Everton Chinaqui, 
participaram do evento 
e correram a prova dos 5 
km. O prefeito aprovou o 
novo percurso. “A mudan-
ça da Corrida Pinda para 
este novo local teve como 
primeiro motivo propor-
cionar segurança para seus 
participantes. Mas além 
da segurança, trouxemos 
ainda um estacionamen-
to mais amplo, vias mais 
seguras e amplas para as 
provas, além de toda a es-
trutura do Parque da Ci-

dade”, avaliou o prefeito, 
lembrando que a intenção 
é manter o novo local para 
a Corrida, aprimorando os 
pontos necessários. 
A premiação dos ven-
cedores foi realizada no 
Palco do Parque da Cida-
de. A equipe RK Runners 
venceu três das cinco ca-
tegorias principais. Na 
categoria Corrida 10 km 
masculino, o vencedor foi 
Robson Karlos de Olivei-
ra e Silva, o “Robinho”, 
da equipe RK Runners. 
No feminino, foi Andreia 
Fermiano Santos, também 
da RK Runners. Nos 5 km 
masculino, o vencedor foi 
Vinícios Rocha Veloso e, 
no feminino, Arone Lúcia 
Gomes de Paula, da RK 
Runners. No 5 km PCD 
feminino, a vencedora foi 
Nayane Rafaelle Batista 
Cabral.


